
 
 

Interview 
 

Personalized technologies for more healthy years   
 
 

Slimme technologie verandert de gezondheidszorg ingrij-
pend, vertelt Prof. Jaap Buurke. Het gebruik van AI, big 
data en robotica, is essentieel voor zorginnovatie. 
 

 

Van algoritmes naar zorg op maat  
 

Prof. Jaap Buurke is medisch-wetenschappelijk di-
recteur van IMDI-SPRINT, hoogleraar Technology 
Supported Human Movement Analysis bij de vak-
groep biomedische signalen en systemen aan de 
Universiteit Twente en clustermanager Revalidatie 
Technologie bij Roessingh Research en Develop-
ment (RRD) in Enschede.  Jaap werkt meer dan 30 
jaar aan zorginnovatie waarbij de gebruiker cen-
traal staat. Slimme technologie geeft zijn onder-
zoek nieuwe dimensies.  
 

‘Neem het lopende Runner Assist-pro-
ject,’ vertelt Jaap Buurke gedreven. 
Het project Runner Assist ontwikkelt 
een slim meetsysteem dat recreatieve 
hardlopers real-time feedback geeft 
op zijn of haar hardlooptechniek met 
behulp van sensoren die in de voet-
zool worden geplaatst. Deze sensoren 

genereren big data die worden omgezet in slimme algo-
ritmes op basis waarvan aankomende blessures vroegtij-
dig gedetecteerd worden. De hardlopers krijgen de real-
time feedback op hun smartphone teruggekoppeld. Jaap: 
‘Het slimme systeem monitort de vermoeidheid van de 
loper en de impact die zijn of haar looptechniek heeft op 
schenen en enkels. Op basis van deze digitale informatie 
kunnen lopers hun hardlooptechniek aanpassen om bles-
sures te voorkomen en zijn of haar prestatie verbeteren.’ 
Runner Assist is een publiek-privaat initiatief. Samen met 
de bedrijven SensoRun, TRIMM, en Xsens, wordt een 
werkend prototype ontwikkeld. In de Europese Unie lo-
pen ongeveer 50 miljoen mensen recreatief hard.   
 

Slimme handschoen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een verminderde handfunctie door amputatie, verlam-
ming, ongeluk of beroerte, leidt vaak tot moeilijkheden 
met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten: het sluiten 
van een rits, werken in de tuin, het open maken van een 
fles drinken. Het bedrijf Bioservo Technologies, Stock-
holm, Zweden, ontwikkelde een slimme soft robothand-
schoen die mensen met verminderde handfunctie  bij het 
uitvoeren van hun dagelijkse taken ondersteunt (Carbon-
hand). Het Zweedse bedrijf schakelde onderzoeker Jaap 
Buurke en zijn publiek-private onderzoeksteam in om de 
slimme handschoen te testen op intended use. Jaap: ‘De 
vingertoppen van de robothandschoen zijn uitgerust met 
druksensoren die real-time meten hoeveel kracht de vin-
gers uitoefenen. Op basis van de meting regelt de hand-
schoen automatisch de extra benodigde hoeveelheid grijp 
kracht en biedt alleen ondersteuning waar dat nodig is.’ 
De extra kracht die toegevoegd wordt als je langzaam de 
handkracht opvoert, gaat in kleine stapjes omhoog dank-
zij de gevoelige druksensoren. ‘Slimme technologie die 
het gebruik van de handschoen persoonlijk en invoelbaar 
maakt,’ aldus de Twentse hoogleraar.  
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Nieuws 
 

Happy New Year! Bij de start van 2020 lanceert het 
Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) twee 
nieuwe activiteiten: (1) een financieringsronde om 
zorginnovatie naar de markt te brengen en (2) een 
symposium over de mogelijkheden van AI en big 
data bij het ontwikkelen van user-centered design. 
 

Drie miljoen euro om zorginnovatie 
zichtbaar te maken 
 

(1) De subsidieoproep ’IMDI Technologie voor be-
mensbare zorg: Demonstratieprojecten’ richt zich op 
Medische innovatie, Extramurale zorg, Chronische aan-
doening en Zorgpersoneel. Deadline van indienen is 28 
april 2020. De subsidieoproep biedt innovatief en veelbe-
lovend onderzoek de kans vanuit het onderzoek de stap 
naar toepassing in de praktijk te zetten (valorisatie). De-
monstratieprojecten richten zich op het verder ontwikke-
len van technologische innovaties die reeds gevalideerd 
zijn in het lab tot het niveau van een Minimal Viable Pro-
duct. De subsidieoproep staat open voor economisch 
kansrijke innovaties in het medisch technologische veld 
die zich richten op het ondersteunen of vervangen van 
zorgpersoneel of op het verminderen van de zorgvraag 
van chronisch zieken en ouderen met focus op zorg in de 
eigen leefomgeving. Meer info: zie website van SPRINT  
 

(2) Symposium AI en big data  
 

Op 5 maart a.s. organiseert het IMDI-genootschap een 
symposium over Artificial Intelligence (AI). Tijd: 9.30-
12.00 uur; locatie: Jaarbeurs in Utrecht. Het symposi-
um zal inzicht geven in de mogelijkheden van AI en big 
data, een voorbeeld van een lopend project presente-
ren en mogelijkheden voor subsidies inventariseren. 
Het symposium wordt gehouden voorafgaand aan de 
LSH-PPS-dag. Meer info: zie de website van SPRINT. 
 

→  Laatste nieuws op SPRINT-symposium 2020 
 

Prof. Hans Rietman, voorzitter van de stuur-
groep IMDI, zal de call Demonstratieprojecten 
en het AI en big data-symposium toelichten op 
het jaarlijkse SPRINT-symposium. Het sym-
posium van het Centre of Research Excellence  

vindt plaats op donderdag 13 februari 2020, tijd: 10:30 -
17:30 uur, TechMed Centre, UTwente, Enschede. Het 
thema is ‘Personalized technologies for more heal-
thy years’. U bent van harte welkom. Aanmelden kan 
nog door een email te sturen aan: g.p.v.tromp@umcg.nl 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

SPRINT nieuwsbrief, januari 2020 
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte 

houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het  

Research Center SPRINT.     
 

http://www.rrd.nl/
file:///C:/Users/Vermeer/Documents/2019 - 2024.docx
https://sensorun.de/
https://www.trimm.nl/
https://www.xsens.com/?gclid=CJLQzNz3_bECFYcPfAodFWwAPw
https://www.bioservo.com/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/imdi/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/imdi-technologie-voor-bemensbare-zorg-demonstratieprojecten/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/imdi-technologie-voor-bemensbare-zorg-demonstratieprojecten/
https://www.imdi-sprint.nl/subsidie-aanbod/
https://www.health-holland.com/events/2020/03/lsh-pps-dag
https://www.imdi-sprint.nl/nieuws/research-agenda/
https://www.imdi-sprint.nl/wp-content/uploads/2019/12/Programma-en-uitnodiging-Symposium-SPRINT-NL-18122019.pdf
https://www.imdi-sprint.nl/
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Balans en lopen na een beroerte 
 

Binnen Roessingh Research en De-
velopment wordt met inzet van slim-
me technologie baanbrekend onder-
zoek gedaan naar het herstel van lo-
pen na een beroerte of cerebrovascu-
lair accident (cva). Met behulp van 
state-of-art technologie, algoritmes en 
data-fusie, worden de bewegingen van 

ledematen en de krachten die tijdens de beweging ont-
staan op het lichaam gemeten en geanalyseerd. Jaap: 
‘Analyse van de data levert ons onderzoekers nieuwe 
kennis en nieuwe inzichten over afwijkend gangbeeld van 
het motorisch systeem van mensen met een cva.’ Funda-
menteel onderzoek dat soms tot verrassende conclusies 
leidt. Zo kennen mensen die een cva hebben gehad vaak 
een atypisch bewegingspatroon door motorische beper-
kingen. Het herstellen van balans en loopvaardigheid is 
dan ook een belangrijk doel in de revalidatie na een cva. 
 

‘Maar recent data-onderzoek laat zien dat het atypische 
bewegingspatroon vanuit het perspectief van balans en 
lopen eigenlijk een natuurlijke loopbeweging is van men-
sen na een cva,’ vertelt Buurke: ’Die kennis biedt nieuw 
inzichten bij revalidatie.’ Jaarlijks krijgen 42.300 mensen 
in Nederland een beroerte.  
 

Protheses op maat  
Binnen SPRINT was Buurke projectleider van onderzoe-
ken naar The Ideal Prosthesis Selection (TIPS) en het 
project Self Administered Functional walking Exercise 
(SAFE). TIPS ontwikkelde unieke parameters op basis 
waarvan kan worden bepaald welk type prothese het 
meest geschikt is voor welk type patiënt. SAFE ontwierp 
een slimme trainingsmodule die de mogelijkheid biedt 
thuis en in een revalidatie-omgeving zelf veilig en onaf-
hankelijk loopvermogen en balans te trainen. 
 

Slimme robotpakken 
 

Nieuwste uitdaging voor de hoogle-
raar zorginnovatie is samen met 
kennisinstellingen en bedrijven lich-
tere en flexibelere exoskeletten (ro-
botpakken) te ontwikkelen met een 
real-time aansturing op basis van 
individuele spiermodellen en elek-
tromyografie-metingen. Het slimme 
skelet biedt ondersteuning aan men 
sen met een dwarslaesie door fysie-
ke kracht te genereren die nodig is 
om taken uit te voeren. ‘Ons doel is 
een exoskelet in de markt te zetten 
dat je kunt ‘aantrekken als een pak’ 
zonder dat zware hulpmiddelen 
meer nodig zijn,’ blikt Jaap Buurke 
verwachtingsvol 2020 in. ◙ 

 

Contact → Voor meer informatie over de projecten kunt 
u contact opnemen met Jaap Buurke: j.buurke@rrd.nl  
 
 
 

Nieuws 
 

Personalized technologies for more healthy years   
 

9,17 miljoen euro voor publiek-privaat leefstijlonderzoek 
naar een gezonder brein tijdens het ouder worden   

 

Vroege interventie is cruciaal 
 

Neurowetenschapper Esther Aarts, 
Donders Instituut, Radboud Universiteit, 
ontvangt een Crossover-subsidie van 
NWO voor haar MOCIA-project. MOCIA 
staat voor ‘Maintaining Optimal Cognitive 
function In Ageing: a personalized lifesty-
le prevention approach’. MOCIA is een 
onderscheidend leefstijlonderzoek dat  
zich richt op een gezonder brein tijdens 
het ouder worden, en is een samenwer-
king tussen publieke en private partners.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

‘De huidige vergrijzing gaat 
onvermijdelijk gepaard met 
een toename in het aantal ou-
deren met cognitieve achter-
uitgang. Voor optimaal cogni-
tief functioneren is vroege pre-
ventie daarom cruciaal,’ aldus  
Aarts. Momenteel zijn we ech-
ter niet goed in staat om te 
voorspellen wie een verhoogd 
risico heeft op cognitieve ach-  

teruitgang en wie niet en ontbreekt het aan gepersonali-
seerde interventies om deze achteruitgang te voorko-
men, stelt de Nijmeegse onderzoeker vast. 

 

Het MOCIA-onderzoek gaat elders bewezen effectieve 
leefstijlinterventie-studies ter voorkoming van cognitieve 
achteruitgang testen met Nederlandse ouderen en verbe-
teren. Aarts: ‘Het onderzoek richt zich op individuele ver-
schillen, voorspellende factoren en middelen om geperso-
naliseerde interventies te kunnen aanbieden bij mensen 
thuis.’ Het uiteindelijke doel is een gezonder brein: een 
combinatie van een beter lange- en kortetermijngeheu-
gen, verhoogde concentratie en meer flexibiliteit. 
 

Op zoek naar biomarkers 
 

Prof. Geke Ludden, hoofd van de In-
teraction Design groep aan de Univer-
siteit Twente (UT), en SPRINT-onder-
zoeker, is uitvoerend partner binnen 
MOCIA. Ze noemt  het leefstijlproject 
voor ouderen een uitdaging: ‘Leefstijl-
verandering bij ouderen wordt vaak als 
een utopie gezien. De aanname is dat  

ouderen niet of moeilijk hun gedrag kunnen aanpassen, 
omdat leefstijlpatronen zouden zijn ingesleten. Recente 
studies laten zien dat het wel degelijk mogelijk is oude-
ren te motiveren hun gedrag te veranderen.’ 
 

Geke Ludden gaat zich, samen met onderzoeker Femke 
Nijboer van de vakgroep Biomedical Systems and Sig-
nals, UT, focussen op het ontwerp van eHealth oplossin-
gen die de motivatie van ouderen om leefstijl te verande-
ren, bevorderen. Geke: ‘We willen gebruik maken van 
een nieuw soort sensoren om de juiste biomarkers te 
monitoren. Biomarkers zijn indicatoren in het lichaam om 
bepaalde eigenschappen te meten. Op basis van deze 
informatie kunnen we een persoonlijk gezondheidsdash-
board ontwikkelen.’ Nauwe samenwerking met de doel-
groep is daarin leidend. Geke: ‘Naast deze persoonlijke 
informatie is het belangrijk op de juiste manier en op het 
juiste moment ouderen te motiveren, daarin is samen-
werking met de doelgroep van groot belang.’ ◙ 
 
 

Het MOCIA-project is een publiek-private samenwerking met 
aanvragers van acht kennisinstituten en acht co-financieren-
de partijen. Meer info: zie de SPRINT-website   
 

Internationaal subsidienieuws 
 

Rubriek waarin internationale calls worden gepubli-
ceerd waar zorginnovatie en publiek-private samen-
werking centraal staan.  

 

1. Active-Assisted Living Programme (AAL/EU) 
Begin februari 2020 publiceert AAL de call ‘Healthy Age-
ing through Digital Solutions and Ecosystems’. Slimme 
oplossingen die de overgang van werkend leven naar 
pensioen faciliteren, staan centraal. AAL is een interna-
tionaal subsidieprogramma dat ontwikkeling van ICT-
oplossingen stimuleert voor ouderen en hun omgeving. 
De deadline is mei 2020. Meer info vindt u hier 
 

2. $5,000,000 Healthy longevity call (USA) 
Naar verwachting bestaat de samenleving vanaf 2030  
uit meer ouderen dan jongeren. Deze demografische 
verschuiving brengt sociale, economische en gezond-
heidsproblemen met zich mee. De US National Academy 
of Medicine daagt onderzoeker en industrie uit oplossing-
en te verzinnen die bijdragen aan een gezonde levens-
duur. Deadline: 20 februari 2020. Meer info vindt u hier 
 

https://www.imdi-sprint.nl/afgeronde-projecten/ideal-prosthesis-selection-tips/
https://www.imdi-sprint.nl/afgeronde-projecten/self-administered-functional-walking-exercise-safe/
http://gekeludden.com/
https://www.imdi-sprint.nl/category/nieuws/
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/algemeen/2019/9-17-miljoen-euro-leefstijlonderzoek-esther-aarts/
http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2020/
https://healthylongevitychallenge.org/

